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UVODNIK 
  

Spoštovani! 

  

V septembrski številki našega novičnika e-MATPRO vas še posebej vabimo, da se 

prijavite na naš tradicionalni posvet, ki bo 13. oktobra v Portorožu, objavljamo pa še vrsto 

drugih aktualnih informacij in novic. 

  

Prijazno vabljeni k branju! 

Vesna Nahtigal, koordinatorka SRIP-a MATPRO 
  

 
   

IZPOSTAVLJAMO 
  

 

  

Posvet SRIP-a MATPRO: Pot do zelenega proizvoda – 

trajnost izven okvirjev, 13. 10. 2022  

Če se morda še niste prijavili na naš tradicionalni letni 

posvet, ki bo 13. oktobra v GH Bernardin v Portorožu, vas 

vabimo, da to storite čimprej na povezavi >>>. Več… 

  
 

 
   

VABIMO VAS 
  

Dan najboljše prakse 2022, 4. 10. 2022  

Tema letošnje konference je aktualna, saj bo kot odziv na izredne svetovne in slovenske 

razmere v dobavnih verigah ter proizvodnih procesih posvečena pomenu agilne in 

digitalne proizvodnje z logistiko. Več...  
  

5G kot priložnost za sodobne digitalne rešitve v gospodarstvu, 5. 10. 2022  
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5G zaradi velikih zmogljivosti prenosa podatkov, z nizkimi zakasnitvami in omogočanjem 

zasebnih omrežij, omogoča takojšno izmenjavo podatkov v realnem času, drastično 

izboljšuje analitične zmogljivosti, omogoča napredek na področju uporabe umetne 

inteligence in interneta stvari (IoT), kar prispeva k učinkovitosti in optimizaciji delovnih 

procesov, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti organizacij. Več...  
  

Jubilejno, 25. strokovno posvetovanje: Sonaravne rešitve za zeleni prehod 

Slovenije, 6. in 7. 10. 2022  

Letošnji okoljski posvet z naslovom Sonaravne rešitve za zeleni prehod Slovenije bo 

obravnaval izzive potrebnih ukrepov in dejanj na področjih snovne učinkovitost pri 

ravnanju s surovinami in odpadki, realizacije projektov energetske izrabe odpadkov, 

nizkoogljičnega gospodarstva, hitrejšega napredka pri prilagajanju na podnebne 

spremembe in družbene preobrazbe nasploh. Več…  
  

Mreženje ob dobaviteljskem sejmu strojništva FMB 2022, 12. in 13. 10. 2022  

Na sejmu je predstavljen celoten spekter dobaviteljske panoge za strojegradnjo in objekte, 

vključno s pripadajočimi storitvami. Med razstavljavci so vodilni na trgu na področju 

pogonske tehnike, krmilne tehnike ter tehnike montaže in transporta. Mreženje 

organizirata NRW.Europa in agencija za gospodarski razvoj Kreis Lippe. Več... 
  

4. konferenca INDUSTRIJA PRIHODNOSTI, 17. 10. 2022  

Konferenco organizirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za 

intelektualno lastnino, SPIRIT Slovenija in Gospodarska zbornica Slovenije. Več... 
  

Konferenca reciklažne industrije 2022, 19. in 20. 10. 2022  

Osrednja tema 9. konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih 

odpadkov bo Zakon o varstvu okolja, najpomembnejši akt na področju varstva okolja, 

poimenovan tudi okoljska ustava. Več...  
  

Scenarij poslovanja 2023, 24. 10. 2022 

Na dogodku ob ustanovitvi Inštituta za strateške in gospodarske raziskave (ISGR) bo 

predstavljen pogled makroekonomske stroke na izzive poslovanja v prihodnjem letu. 

Več... 
  

Konferenca GoDigital - Just do IT: Digitalni in zeleni prehod - pot zmagovalcev!, 24. 

11. 2022  

Konferenca GoDigital – Just do IT je največja neodvisna poslovna konferenca na področju 

digitalizacije v Sloveniji. Letos bo potekala 24. novembra 2022 na Brdu pri Kranju. Gostila 

bo tako domače kot tuje strokovnjake. Dogodek organizirajo Združenje za informatiko in 

telekomunikacije pri GZS in SRIP IKT Horizontalna mreža in DIH Slovenije v sodelovanju 

z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več…  
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RAZPISI 
  

Tretji razpis RPA (Requesting Party Activities) 

Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen samo slovenskim podjetjem (vključno z MSP) 

ali akademskim in raziskovalnim organizacijam s sedežem v Sloveniji. Slovenski deležniki 

se lahko povežejo tudi s tujimi partnerji iz drugih držav članic ESA ali pridruženih članic 

ESA, vendar njihov delež ne sme presegati 20 % skupne cene. Razpis je odprt do 8. 11. 

2022 do 13.00 CEST. Več... 
  

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega 

plina na podlagi ZPGVCEP  

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije 

in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT 

Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022. 

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - 

september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v 

obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2022. Več... 
  

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in 

krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-

2025)  

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri 

strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja. Več...  
  

Prijave za štipendijski program ASEF Raziskovanje v tujini 2023 odprte  

Štipendijski program Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF) je triletni 

program. Namenjen je okrepitvi raziskovalno-študijske izmenjave med Slovenijo in drugimi 

državami, da bi lahko nadarjeni slovenski študentje izkoristili svoj potencial. Rok za 

prijavo: 23. oktober 2022. Več...  
  

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 

2023-2025  

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjih 

ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo 

znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced 

Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz 

Slovenije trajajo najmanj en in največ šest mesecev. Gostovanja raziskovalcev so 

časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev. Javni 

razpis je odprt do 30. 10 . 2024 do 14h. Več...  
  

Spletna stran aktualnih razpisov na portalu GZS   
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Na spletnih straneh GZS so objavljeni zbrani aktualni javni razpisi na nacionalni ravni, 

torej javni razpisi ministrstev in izvajalskih agencij. Več… 
  

Aktualni javni razpisi in pozivi Javne agencije SPIRIT 

Javne razpise in pozive Javne agencije SPIRIT, ki so trenutno v teku in so morda zanimivi 

tudi za vas, si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

Odprti pozivi in javni razpisi Slovenskega podjetniškega sklada 

Odprte javne razpise Slovenskega podjetniškega sklada, ki bi bili morda zanimivi za vas, 

si lahko ogledate na povezavi >>> 
  

 
   

DOBRO JE VEDETI 
  

Dokumenti s seje Vlade RS (program Evropske kohezijske politike 21-27 in 

območna načrta za regiji Zasavje in SAŠA) 

Vlada RS se je 28.9. seznanila s programom Evropske kohezijske politike 21-27 in 

območnima načrtoma za regiji Zasavje in SAŠA, ki sta upravičeni do sredstev za pravični 

prehod. Dokumenti še niso končni, so pa dober približek, kaj bo v zadnji, sprejeti verziji. 
  

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS proti predlogu novele Zakona o dohodnini  

Reprezentativne delodajalske organizacije so na finančno ministrstvo ponovno 

posredovale dopis, v katerem so jasno izrazile svoje nasprotovanje  parcialnim 

spremembam, ki jih prinaša predlog novele zakona. Več… 
  

Energetska kriza: GZS nezadovoljna s predlogom novele zakona o pomoči 

gospodarstvu 

GZS je na seji Ekonomsko socialnega sveta 23. septembra opozorila, da je v predlog 

novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in 

zemeljskega plina vključen bistveno krajši nabor sprememb, kot ga je gospodarstvo 

pričakovalo in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi napovedoval. Več... 
  

Dan inovativnosti 2022: 7 zlatih priznanj in 3 posebna priznanja za inovacijski izziv  

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 20. septembra že 

dvajsetič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v 

podjetjih in drugih organizacijah. Zlata priznanja so prejeli: Lek farmacevtska družba d.d., 

TPV AUTOMOTIVE,  d. o. o., HighFly, d.o.o., DOMEL d.o.o., Cleangrad d.o.o., Steklarna 

Hrastnik d.o.o. in RC eNeM d.o.o., PIPISTREL VERTICAL SOLUTIONS d.o.o. Več...  
  

Bruto dodana vrednost na zaposlenega je v kreativni industriji 3,5 odstotka višja, 

kot je povprečje v gospodarstvu  
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V okviru Dneva inovativnosti je v dopoldanskem delu potekala konferenca, ki jo je 

organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sodelovanju s Kompetenčnim 

centrom za design management (KCDM 3.0). Na konferenci so sodelovali številni 

strokovnjaki s področja dizajna iz Slovenije in tujine. Osrednji del konference je bila 

okrogla miza, na kateri je sodeloval tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. 

Igor Papič. GZS je na konferenci predstavila rezultate ankete o stanju inovativnosti v 

gospodarstvu. Več...  
  

Pripombe GZS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 

naročanju  

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v okviru javne obravnave na pristojno 

ministrstvo posredovala pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o javnem naročanju. Glede na mnenje članov so predlagali predvsem možnost 

priprave sektorskih smernic za določitev okvirnih kriterijev za izbiro izvajalcev po 

dejavnostih. Več... 
  

Pripombe GZS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIL  

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 15. septembra na pristojno ministrstvo 

posredovala pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

industrijski lastnini. Pripombe k posameznim členom se nanašajo predvsem na pospešitev 

postopkov podeljevanja patentne zaščite, preprečevanje izogibanja neusklajene ureditve 

podeljevanja patentov in postopkov v Sloveniji in na evropski ravni ter zagotavljanje večje 

pravne varnosti gospodarskim subjektom. Več...  
  

Minister Han: prisluhnili bomo gospodarstvu glede avansiranja pomoči  

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije so 14. septembra na seji, ki je 

potekala po uradni otvoritvi MOS 2022 na Celjskem sejmišču, gostili gospodarskega 

ministra Matjaža Hana. Več... 
  

Energetska kriza: Prekinitev poslovanja pomeni izgubo tržne pozicije, podjetja 

rabijo konkurenčne pogoje!  

Na sestanku vodstva Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) z državnimi sekretarjem na 

MGRT in njegovimi sodelavci, na katerem so bili tudi predstavniki OZS, TZS, ZDS ter 

ZDOPS, so gospodarstveniki prikazali težave panog in konkretnih podjetij zaradi visokih 

cen energentov že v tem letu, pa tudi v naslednjem, ter nakazali ukrepe, ki bi jim lahko 

olajšali nadaljnje poslovanje. Začasna zaustavitev proizvodnje za večino podjetij ne pride 

v poštev, saj bi to pomenilo razdor poslovnih partnerstev, izgubo ugleda zanesljivega 

dobavitelja ter konkurenčnega položaja na trgu. Izgubljene posle je skoraj nemogoče 

nadoknaditi, enako tudi ponovno vzpostaviti zaupanja. Več...  
  

GZS proti obvezni božičnici  
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Gospodarstvo pod božičnico razume nagrado za poslovno uspešnost. Podjetja se na 

podlagi individualnih poslovnih rezultatov poslovanja sama odločajo za izplačila nagrade 

za poslovno uspešnost ob koncu koledarskega leta. Vsekakor pa podjetjem takšne 

obveznosti ni mogoče enostransko naložiti, še posebej ne v izjemnih razmerah, kot jih 

povzroča energetska draginja, menijo na GZS. Več...  
  

GZS posredovala stališče do predlogov nujnih ukrepov na področju zdravstva  

Gospodarska zbornica Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovila predloge dopolnil in 

sprememb Predloga nujnih ukrepov za interventni zakon za zajezitev širjenja in blaženje 

posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. Več...  
  

GZS in MIZŠ skupaj za večje vključevanje podjetij v CERN  

Z namenom čim večjemu številu podjetij omogočiti izkoristiti priložnost za sodelovanje s 

CERN, je Gospodarska zbornica Slovenije 6. septembra z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport podpisala pogodbo o sodelovanju. S tem je GZS postala osrčje sistema 

za sodelovanje gospodarstva z velikimi raziskovalnimi infrastrukturami. Več... 
  

Srečanje gospodarstva in politike: gospodarstveniki pričakovali več  

Predstavniki gospodarstva so 5. septembra na srečanju s predsednikom Vlade RS dr. 

Robertom Golobom in pristojnimi ministri razpravljali o trenutno največjem izzivu za 

slovensko gospodarstvo - energetski draginji in dobavi energentov, ki pod vprašaj 

postavlja nemoteno poslovanje precejšnjega števila slovenskih podjetij. Gospodarska 

zbornica Slovenije je predstavila dvanajst nujnih ukrepov, med katerimi so ključni trije: 

takojšnja uvedba kapice na ceno energentov, uvedba kapice na cene energentov na 

evropski ravni vključno z odpravo odvisnosti cene električne energije od cene zemeljskega 

plina ter uvedba začasnih ukrepov za ohranitev delovnih mest. Dogodek je organizirala 

GZS ob sodelovanju OZS, TZS, ZDS in ZDOPS. Več...  
  

Na vladi potrjen interventni zakon prinaša nekaj dobrih rešitev  

Vlada RS je na svoji seji 1. septembra  potrdila Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih 

razmer na področju oskrbe z energijo. Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljajo 

nekatere določbe tega zakona, opozarjajo pa, da se problemi vseskozi rešujejo preveč 

parcialno. Potrebujemo sočasno sprejetje več ukrepov, ki sistemsko naslavljajo različne 

težave in jih rešujejo strateško, komplementarno, s pogledom v prihodnost; predvsem pa 

tudi hitro in učinkovito. Več...   
  

Ali bi vaše podjetje želelo privabiti novo zaposlene preko vajeništva?  

Vajeništvo omogoča, da si bodoče zaposlene oblikujete in vzgojite že tekom njihovega 

šolanja, saj imajo vajenci kar polovico praktičnega usposabljanja z delom neposredno v 

podjetju. Vsako podjetje, ki vstopa v vajeništvo, mora biti verificirano. Kaj se pri tem 

preverja, v poslovnem nasvetu pojasnjuje Ana Žemva Novak. Več… 
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Slabšanje razpoloženja v predelovalnih dejavnosti bistveno prispevalo k padcu 

gospodarske klime  

Gospodarska klima v Sloveniji je bila septembra za 4,5 o. t. nižja kot v prejšnjem mesecu, 

kar je bil večji padec od pričakovanega in je tako padla pod dolgoletno povprečje. Na 

znižanje vrednosti kazalnika je vplivalo vseh pet komponent: najbolj kazalnik zaupanja v 

predelovalnih dejavnostih, sledile so storitvene dejavnosti, nekoliko manjši vpliv pa je bil v 

trgovini na drobno, med potrošniki in v gradbeništvu. Izvzemši obdobje pandemije, je bil 

kazalnik nazadnje tako nizko aprila 2014. Vir: Statistični urad RS. Več... 
  

Septembrski padec razpoloženja v območju evra pričakovan  

Sestavljeni PMI se je septembra v območju evra nekoliko znižal, vendar je bil padec 

manjši od pričakovanj. Če izključimo obdobje pričetka pandemije, je bil sestavljeni PMI 

najnižji po maju 2013. Storitveni PMI je upadel na 48,9, proizvodni PMI pa na 48,5. V 

proizvodnih podjetjih in pri distributerjih se je nadaljevalo zniževanje zalog. Kazalec tekoče 

proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je upadel na 46,2, kar nakazuje na verjetno 

zniževanje industrijske proizvodnje v energetsko intenzivni industriji že tretji mesec 

zapored. Indikatorji, ki nakazujejo na prihodnje poslovanje, so se poslabšali, kar 

najverjetneje nakazuje na nadaljnjo krčenje industrijske proizvodnje v prihodnjih mesecih. 

Visoki stroški energentov tako vse bolj vplivajo na zmanjšano povpraševanje potrošnikov 

po storitvah in nenujnem blagu. Na drugi strani evropska industrija materialov (jeklarna, 

proizvodnja aluminija, cinka, papirja, umetnih gnojil ipd.) znižuje proizvodnjo zaradi 

relativno nižjih cen energentov v drugih gospodarstvih. Vir: S&P Global. Več...  
  

 
   

VABLJENI K BRANJU 
  

Izšla septembrska številka revije Glas gospodarstva  

Energetska draginja in obstoj industrije v Sloveniji je osrednja tema tokratne številke GG-

ja. Več...  
  

LEPILA & TESNILNE MASE - proizvodnja v Sloveniji  

GZS - Združenje kemijske industrije (ZKI) je pripravilo dvojezično slovensko-angleško e-

publikacijo Lepila in tesnilne mase - proizvodnja v Sloveniji o tehnološkem razvoju na tem 

področju in vsestranski uporabnosti tovrstnih izdelkov. Izid publikacije namensko sovpada 

z obeleženjem 50-letnice delovanja Združenja evropskih proizvajalcev lepil in tesnilnih 

mas FEICA. Več...  
  

 
   

Izdaja: Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) 

Za SRIP MATPRO: branka.murn@gzs.si 

https://matpro.gzs.si 

https://www.gzs.si/DesktopModules/LiveCampaign/Handlers/Request.ashx?c=23767&l=159593&ce=410038655
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